
Z á p i s   č. 4/2016 

 

z výjezdního zasedání výkonného výboru OSH Rokycany dne 14. května 2016 - Zvíkovec 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů + hosté 

 

1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné i hosty a seznámil 

s programem. K programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele              - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu  - byli navrženi a schváleni Jarmila Baslová a Miloš Svoboda 

 

3. Kontrola usnesení: 

Trvají úkoly z předchozího jednání: 

1/2016 – zajistit krajské kolo hry Plamen 10., 11. a 12. června 2016 

2/2016 – zajistit okresní kolo soutěže v PS – Holoubkov 4.6. 2016 

3/2016 – zajistit okresní kolo hry Plamen 21.5. 2016 v Nevidě 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – duben 2016 – informovala Věra Sedláčková, hovořila 

zejména o odchylkách v plánovaných výdajích: úhrada energií na sekretariátu OSH -  

zdůvodněno na předchozím jednání (poměrnou část hradila ZPMV, která již nesídlí 

v budově OSH), dále bude překročena položka paušální platby za internet a telefon – 

změna operátora. Ostatní položky jsou v souladu s plánem rozpočtu. 

 

5. Zprávy z odborných rad: 

 

- ORM – Jarmila Baslová: informovala o přípravách na okresní kolo hry Plamen 

v Nevidě  21. května. Požádala o pomoc zejména při zajištění technické čety a 

dostatečného počtu rozhodčích .  

- ORR – Michal Liška – předložil výkonnému výboru zpracované organizační 

zabezpečení okresního kola soutěže v požárním sportu. OZ bylo přítomnými 

schváleno.  

- OKRR – Ing. Karel Dlouhý: rada se sešla 22. dubna, vedením byla pověřena pro 

nemoc Ing. Dlouhého Šárka Frostová, nebylo shledáno závad ve vedení účetnictví 

jak v oblasti pokladních operací, tak na běžném účtu OSH 

 

6. Dotace PK – informoval Miroslav Frost: 

Smlouva o dotacích na letošní rok byla podepsána a finance byly poukázány na účet 

OSH. Byl přislíben příspěvek na činnost Soptíkům – Němčovice, dále se uvažuje o 

zakoupení sady překážek na CTIF a budou i nadále vybavovány sbory, které pracují 

s mladými hasiči. 

 

7. Návrh na usnesení, usnesení: návrh na usnesení přečetl Miloš Svoboda, přítomnými 

schváleno. 
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8. Závěr jednání starosta Miroslav Frost, který poděkoval členům VV i hostům za účast a 

jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapsal:                                   Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:            Miloš Svoboda 

                                                Jarmila Baslová 

 


